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 (SF-MIX F)شل میکروسیلیس
الیافی تشویثی اص هیىشٍسیلیس خالض پَصٍالًی، فَق واٌّذُ پلیوشی آب، الیاف پلی پشٍپیلي ٍ طل هیىشٍسیلیس 

ِ اص جول خَاص سئَلَطیه دس حالت خویشی سایش افضٍدًی ّای ووىی ٍ پایذاس وٌٌذُ هی تاشذ وِ تِ هٌظَس تْثَد

 ّوچٌیي ًفَر ًاپزیشی تتي تِ آى افضٍدُ هیگشدد.ٍ خوشی افضایش هماٍهت ّای فشاسی، وششی، 

 استفادُ اص ایي هحظَل دس تَلیذ تتي الیافی یا تتي ّای دس هؼشع تاسگزاسی هتٌاٍب ٍ ضشتِ لَیا تَطیِ هیگشدد.

سا تِ هٌظَس واّش تشن خَسدگی، استما ٍ واسایی ٍ واّش جزب آب دس تتي ّای تَاًوٌذ   SF-MIX F ّوچٌیي 

 استفادُ هی وٌٌذ.

طل هیىشٍسیلیس الیافی تش حسة هیضاى سٍاى وٌٌذگی، هماٍهت ّای هىاًیىی تتي ٍ لاتلیت حفظ ٍ ًگْذاسی 

  اسالهپ دس گشیذّای هختلف تَلیذ ٍ ػشضِ هیگشدد. 

 موارد مصرف

  ّای دیٌاهیىی، ضشتِ، اًفجاس ٍ آتش سَصیتاسدس هؼشع تتي سیضی دس ساصُ ّای 

 ساخت تتي دس هٌاطك ًاصن ٍ یا تتي هسلح تذٍى آسهاتَس حشاستی 

 ًفَر ًاپزیش ًوَدى تتي دس تشاتش آب ٍ یَى ّای خَسًذُ شیویایی 

  صیاد دس تشاتش تشن خَسدگیتتي سیضی دس ششایط آب ٍ َّایی گشم ٍ خشه ٍ دس هؼشع تاد تِ دلیل لاٍهت 

 ساصُ ّای تتٌی ٍاتشپشٍف ٍ تسیاس هستحىن جْت طٌایغ آب ٍ فاضالب ٍ ًظاهی  

 مسایا

 ًفَر ًاپزیشی ٍ ٍاتشپشٍف شذى تتي افضایش هماٍهتْای شیویائی ، 

 افضایش هماٍهت ّای فشاسی، وششی ٍ خوشی دس سٌیي پائیي تتي 

  افضایش سٍاًی ٍ واسایی، واّش ًسثت آب تِ سیواى ٍ اهىاى واّش ػیاس سیواى 

  ایجاد تافت خویشی تیشتش ٍ حفظ ٍیسىَصیتِ  ٍ ّوگٌی تتي  

  اص ایجاد اًَاع تشن ساصُ ای، دهائی ٍ ًاشی اص ویَسیٌگ ًاهٌاسةجلَگیشی 

 اًفجاسادی ٍ هٌاسة جْت ساخت تتي دس هؼشع ضشتِ، تاس گزاسی ٍ ساّىاسی التظ 

 

 طریقه مصرف:

 4طل هیىشٍسیلیس الیافی سا هی تَاى دس ٌّگام ساخت تتي ٍ دس پای واس تِ تشان هیىسش اضافِ ًَدُ ٍ تِ هذت 

دسطذ ٍصى سیواى هظشفی تتي هی تاشذ.  8الی  5ایي هحظَل  شفرلیمِ تِ خَتی هخلَط ًوَد. هیضاى هظ 5الی 

 SF-MIX Fدس ًظش گشفتِ شذُ ٍ طل  4/0الی  55/0ضوٌا تَطیِ هی گشدد ًسثت آب تِ سیواى دس حذٍد 

 ٍ هشحلِ تچیٌگ ٍ تشان هیىسش اضافِ گشدد تا داسای اثش تخشی تْتشی تاشذ.دتشجیحا دس 
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 مشخصات فیسیکی و شیمیایی:

 

 

 

 
   

 

 شله ایدو غاب  فیسیکی :حالت 

 خاکستری رنگ :

:تسته تنذی یکیلوگرم 52دته های    

 25/2±32/1( gr/cm3)  وزن مخصوص :

 نذارد یون کلر

PH   89 الی 

 ASTM C1525 . C88 . C593 . C694 & ISIRI 692 . 4268 استانذارد

 درصذ وزن سیمان مصرفی 8الی  2 میسان مصرف

 کیلوگرمی 52دته های  تسته تنذی

 سانتی گراد 52الی  12و دمای یخسدگی از دور مناسة انثار  در سال یك : نگهذاری شرایطو  زمان


